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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  25 april 2017     

   Week    17      

    

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 18 april 2017, 

week 16  

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Stand van zaken Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-

2017, periode 2016 

Besloten wordt: 

1. Met de ‘Stand van zaken Preventie- en Handhavingsplan 

Alcohol 2014-2017, periode 2016’ in te stemmen. 

2. Met het bijgevoegde raadsinformatiedocument in te 

stemmen. 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Actualisering Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Besloten wordt de wijzigingen in de Mandaat-, volmacht- en 

machtigingsregeling gemeente Waterland 2016 vast te stellen 

conform bijgaand besluit waarin de halfjaarlijkse wijzigingen 

zijn opgenomen. 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Strategisch informatieplan Besloten wordt:  

1.    Het Informatiebeleid gemeente Waterland vast te stellen,     

       zoals dat is beschreven in het bijgevoegde Informatieplan. 

2.    Het informatiebeleid via een raadsinformatiedocument ter  

       kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. 

3.    Het I-projectenplan 2017-2018 gemeente Waterland vast  

       te stellen, zoals dat is beschreven in bijgevoegd    

       Projectenplan. 

4.    De financiële gevolgen van het I-projectenplan te  

       verwerken in de 1e IBU 2017. 

 

 

J. Kes 

5. Ontwerp omgevingsvergunning Kloosterdijk 6c Monnickendam 

 

Besloten wordt: 

1.    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen  

       van het woonschip naar een  woning door het bouwen van 

       een gefundeerde aanbouw op het perceel Kloosterdijk 6c  

       te Monnickendam. 

2.    Een hogere geluidswaarde vast te stellen voor de woning. 

 

 

J. van der Hoeven 

6. Planschadeverzoek Zuiderwouder Dorpsstraat 34A Zuiderwoude 

 

Besloten wordt: 

1.    In te stemmen met het uitgebrachte planschadeadvies. 

2.    De aanvraag voor een tegemoetkoming in de planschade  

        in de zin van artikel 6.1 Wro af te wijzen. 

       

 

 

J. van der Hoeven 
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7. Eiland Uitdammer Die Besloten wordt: 

1. In principe planologisch medewerking te verlenen aan het 

opstellen van een postzegelbestemmingsplan om een 

gebouw van 100 m2 inclusief schuur mogelijk te maken 

ten behoeve van recreatieverblijf op het eiland Uitdammer 

Die. 

2. De raad actief te informeren middels een raadsinformatie-

document. 

3. Een exploitatieovereenkomst aan te gaan alvorens gestart  

      wordt met de bestemmingsplanprocedure. 

 

J. van der Hoeven 

8. Aanpak sporthal 't Spil  

 

Besloten wordt: 

1. Sporthal ’t Spil in stand te houden voor 3 jaar door 

instandhoudingsonderhoud uit te voeren. 

2.  Het bedrag van € 376.865,- van het beschikbare krediet 

van € 600.000,- te besteden aan instandhouding van de 

sporthal ’t Spil. 

3.  Het resterende bedrag beschikbaar te houden voor 

eventuele calamiteiten. 

4.  Bijgaand raadsinformatiedocument te versturen naar de 

gemeenteraad. 

5.  Besprekingen met de kantinebeheerder te starten.  

 

G. Bekhuis 

9. Overeenkomst gebruik regie applicatie Mens Centraal Besloten wordt: 

1.     De bijgevoegde conceptovereenkomst "Sociale innovatie  

        Menscentraal" aan te gaan.   

2.     De bijgevoegde conceptbewerkersovereenkomst  

         “Menscentraal” aan te gaan. 

 

J. Kes 
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10.  Bezwaar besluit gemeente verzoek wijziging inschrijving BRP en 

toekennen briefadres af te wijzen 

Besloten wordt: 

1.    Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2.    Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 

       besluit in stand te laten.               

3.    Het verzoek tot vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 


